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17.07.2019 

 

Değerli Öğretim Üyesi Arkadaşlarım,  

Değerli Konuklar,  

Kıymetli Aileler,  

Sevgili Mezunlarımız,  

Basınımızın Değerli Temsilcileri,  

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesinin 2018-2019 eğitim öğretim yılı mezuniyet 

törenine hoş geldiniz.  

Üniversitemiz adına sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.  

Bugün lisans eğitimini tamamlayan öğrencilerimizi, hızla değişen dünyada evrensel 

ilkelerle donanmış, çağdaş hukuk normlarını içselleştirmiş, nitelikli hukukçular olarak mezun 

etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 

Bilindiği gibi, Üniversitemiz Hukuk Fakültesi 2007 yılında kurulmuş ve ilk öğrencilerini 

2008-2009 akademik yılında kabul etmeye başlamıştır.  

İlk yılımıza 21 öğrenciyle başladığımız bu yolculukta, öğrenci sayımız her yıl artarak bu 

eğitim öğretim döneminde ise öğrenci sayımız 1.300’e yaklaşmıştır.  

Yine memnuniyetle belirtmeliyim ki, 2017 yılı Mayıs ayı itibariyle Hukuk Fakültemiz 

yeni bağımsız binasına taşınmış ve modern bir eğitim öğretim alt yapısına kavuşmuştur. 

Ayrıca, bu eğitim öğretim yılında Hukuk Fakültemizden 87 öğrencimiz öğrenim sürecini 

tamamlayarak mezun olmaya ve diplomalarını almaya hak kazanmıştır.  

Böylece Hukuk Fakültemiz, kurulduğu 2007 yılından bugüne kadar yaklaşık 800 mezun 

vererek, yargı sistemimize çok değerli hukukçular kazandırmıştır.  

Değerli Konuklar, 

Halen yaklaşık 1.300’ü aşkın lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri ile birlikte 

hızla büyüyen ve tercih edilen fakültemiz misyon olarak, modern hukuk bilgisine sahip, 

bilinçli ve yüksek karakterli hukukçular yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Bu amaçla, eğitim öğretim programında teorik derslerin yanı sıra mahkeme kararlarının 

tartışıldığı pratik çalışmalar, öğrencilerin katıldığı forum ve çalışma grupları, avukatlık 

bürolarında doğrudan staj ve yabancı dilde mesleki dersler gibi uygulamalara da yer 

verilmektedir. 
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Hukuk eğitimi denildiğinde akla sadece mevzuatın öğrenilmesi gelmemelidir.  

İyi bir hukukçu olmak için, kanunları bilmek yeterli değildir.  

Fakültemizdeki eğitimin esasını, ezbercilikten uzak duran, hukuki olayları ve sorunları 

akıl, mantık ve vicdan terazisinde tartabilen, yorum yapma yeteneğine sahip, çatışan çıkarları 

doğru ve kararlılıkla değerlendirip dengeleyebilen, insan hakları ve hukuk devletini gözeten 

hukukçuların yetiştirilmesi oluşturmaktadır. 

Gururla belirtmeliyim ki, mezunlarımızın başarıları bizi son derece mutlu etmekte olup, 

geçmiş yıllarda olduğu gibi Adalet Bakanlığı’nın 2018 yılı Adli Yargı Hakimlik-Savcılık sınavında 

fakültemiz mezunları Türkiye’deki Hukuk Fakülteleri arasında yedinci olmuştur. 

Fakültemizde ayrıca özel hukuk alanında tezli ve tezsiz yüksek lisans programının 

yanında özel hukuk doktora programı da bulunmaktadır.  

Her geçen yıl lisansüstü eğitim amacıyla Fakültemize yapılan başvurular artmakta olup, 

lisansüstü programlardan mezun olan öğrencilerimizin sayısı 50’ye yaklaşmış durumdadır.  

Hukuk Fakültemiz bünyesinde verilen eğitim programları ile de bölgede çok önemli bir 

ihtiyacı karşılamakta olup, bu sayede üniversite ile uygulayıcılar arasındaki bağ da 

kuvvetlenmiş olmaktadır.  

Değerli Konuklar, Kıymetli Aileler, 

Ülkemizde iyi yetişmiş, nitelikli hukukçulara duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.  

Kuşkunuz olmasın ki Üniversitemiz ve Hukuk Fakültemiz ülkemizin geleceği olan 

evlatlarımızı ve geleceğin hukukçularını çağın gerektirdiği becerilerle donatmanın üstün 

gayreti içinde olmuştur.  

Bugün, mezunlarımızdan daha heyecanlı ve gururlu biri varsa, o da kuşkusuz sizlersiniz.  

Sizler de öğrencilerimizin bu zorlu yolculuğunda her zaman yanlarında oldunuz ve bir 

çok anlamda emek harcadınız, özveri gösterdiniz.  

Böyle pırıl pırıl gençler yetiştirdiğiniz için sizleri de tebrik ediyorum.  

Bu tabloya imrenerek, gururla bakabiliyorsak, bunda sizin de payınız çok büyük.  

Bu gururu bizlere yaşatan öğrencilerimize ve mezunlarımıza, her koşulda yanlarında 

olan ailelerine, kıymetli öğretim elemanlarına ve tüm üniversite personeline şükranlarımı 

sunuyorum.  
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Saygıdeğer Öğretim Elemanları, 

Bugün bu haklı gururun yaşanmasında büyük emeği ve katkısı olan sizler, 

öğrencilerimizin çağdaş ve evrensel değerler ile yüksek bilgi donanımıyla mezun olmalarını 

sağlayarak onları umut ve başarı dolu bir hayata hazırladınız.  

Sizlere tüm mezunlarımız, ailelerimiz ve üniversitemiz adına teşekkürlerimi sunuyorum.  

Sevgili Mezunlarımız,  

Hayatınıza bilgi üretiminin peşinden koşan, öğrenme isteğiyle dolu, toplumsal ve 

evrensel değerlere sahip çıkan, sorgulayan, araştıran, okuyan hukukçular olarak devam 

etmenizi diliyorum.  

Sizlerin mesleğinizi bilimsel, evrensel ve etik ilkelerle uyumlu bir şekilde görev ve 

sorumluluklarınızın öneminin farkında olarak yapmanızı temenni ediyorum. 

Bizim için elde edilebilecek en büyük ödül, sizlerin başarısı ve mutluluğudur.  

Tüm mezunlarımızı, ailelerimizi ve öğretim elemanlarımızı tekrar yürekten kutluyor, 

geleceğimizin umudu olan hukukçularımızı sevgiyle uğurluyorum.  

Yolunuz açık olsun… 

 

Prof.Dr. Mustafa KİBAR                              

Çukurova Üniversitesi Rektörü  

 


